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وشــهد تنظيــم “داعــش خراســان” تراجعــاً يف قدراتــه يف 
ــة، التــي وجهــت  ــات القوي الســنوات األخــرة، نتيجــة الرضب
ــة  ــة األفغاني ــدة، والحكوم ــات املتح ــب الوالي ــن جان ــه م إلي
الســابقة مــن جانــب، فضــاً عــن حركــة طالبــان مــن جانــب 
آخــر، فيــا مثّــل حينهــا، تحالــف الخصــوم ضــد العــدو 
ــذي  املشــرك. ويجــيء تنامــي داعــش خرســان يف الوقــت ال
تســعى فيــه حركــة طالبــان لنيــل اعــراف املجتمــع الــدويل، 
وتقديــم نفســها طرفــاً قــادراً عــى ضبــط األمن يف أفغانســتان. 

تطور تنظيم داعش خراسان
ــن  ــي ميك ــل، والت ــدة مراح ــان بع ــش خرس ــم داع ــر تنظي م

ــايل:  ــو الت ــى النح ــا ع توضيحه

1- نشــأة التنظيــم يف 2015: ترجــع بدايــة إنشــاء هــذا 
التنظيــم يف أواخــر 2015 بعــد وقــت قصــر مــن إعــان 
داعــش يف ســوريا والعــراق عــام 2014، حيــث أعلــن بعــض 
ــوالء ألمــر  ــان باكســتان ال ــة طالب األعضــاء الســابقني يف حرك
ــه يف  ــة ل ــوا إنشــاء والي ــو بكــر بغــدادي”، وأعلن ــم “أب التنظي
ــه يف  ــود ل ــاء وج ــن إرس ــم م ــن التنظي ــث متك ــان، حي خراس

ــوىل  ــار” بــرق أفغانســتان. وت ــي “ننجارهــار” وكون مقاطعت
ــان”  ــعيد خ ــظ س ــان “حاف ــة طالب ــابق يف حرك ــو الس العض

ــأتها.   ــد نش ــم عن ــارة التنظي إم

2- تراجــع داعــش يف 2018: دعــا زعيــم حركــة طالبــان 
الســابق، أخــر محمــد منصــور، مقاتــي تنظيــم داعــش 
ــه بالرفــض؛ مــا أدى إىل  ــا جوب ــان، وهــو م لانضــام لطالب
قيــام الحركــة بهجــات ضــد التنظيــم يف مقاطعــة جوزجــان 
وواليــة ننكرهــار منــذ عــام 2017، وشــاركت يف هــذه الحــرب 
القــوات األمريكيــة والحكومــة األفغانيــة، وهــو مــا كبد داعش 
ــم يف  ــارص التنظي ــات مــن عن خســائر فادحــة، واستســلم املئ
ــم كــرى نتيجــة  ــه إىل هزائ ــك عقــب تعرُض عــام 2018، وذل
رضبــات مــن التحالــف بقيــادة الواليــات املتحــدة األمريكيــة. 
ــدة  ــرة املمت ــم يف الف ــارة التنظي ــرات إىل خس ــر التقدي وتش

ــر.  ــف عن ــى 2018 نحــو 12 أل ــام 2015، وحت ــن ع م

3- تنفيــذ هجــات دمويــة يف 2020: عــنّي التنظيــم شــهاب 
املهاجــر، أمــراً جديــداً، يف عــام 2020 بعــد القبــض عــى 
ســلفه، أســلم فاروقــي. ويشــر البعــض إىل أن األمــر الجديــد 

ــاين يف الســابق.  انتمــى إىل شــبكة حق
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ــاء التابعــة لداعــش علــى قناتهــا علــى تليجــرام، فــي 19 ســبتمبر، أن تنظيــم  ــة “أعمــاق” لألنب ذكــرت وكال
داعــش خرســان أعلــن مســؤوليته عــن سلســلة مــن التفجيــرات فــي مدينــة جــال آبــاد بشــرق أفغانســتان. 
واتهمــت طالبــان التنظيــم بتنفيــذ هجــوم رابــع فــي العاصمــة األفغانيــة كابــول. وتجــيء هــذه التطــورات 
فــي الوقــت الــذي تبــدي فيــه تحليــات غربيــة مخاوفهــا مــن أن التهديــد اإلرهابــي القــادم مــن أفغانســتان 

ينبــع مــن هــذا التنظيــم تحديــدًا. 

عالقات ملتبسة:
مستقبل العالقة بني طالبان وداعش خراسان يف أفغانستان

عالقــات ملتبســة: مســتقبل العالقــة بيــن طالبــان وداعــش خراســان فــي أفغانســتان، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1350، 28 ســبتمبر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وطــوال عــام 2020، نفــذ التنظيــم بنجــاح هجــات 
ــى  ــيطرة ع ــن الس ــه م ــول تكتيكات ــع تح ــة م ــارزة، خاص ب
ــض  ــرة يف بع ــا منت ــاظ بخاي ــا إىل االحتف ــق وحكمه مناط

واليــة البــاد، خاصــة العاصمــة األفغانيــة كابــول.

 ومتكــن داعــش خرســان مــن تنفيــذ بعــض أكــر الهجات 
اإلرهابيــة دمويــة، ومــن ذلــك هجومــه يف مايــو 2020 عــى 
جنــاح للــوالدة يف كابــول، والــذي أســفر عــن مقتــل 24 
شــخصاً، باإلضافــة إىل الهجــوم عــى جامعــة كابــول يف نوفمــر 

ــاً. 2020، والــذي خلــف 22 قتي

4- تنامــي عمليــات التنظيــم اإلرهابيــة عــام 2021: قــدرت 
مقاتــي  أن   2021 عــام  يونيــو  شــهر  يف  املتحــدة  األمــم 
تنظيــم داعــش خراســان يــراوح عددهــم بــني 1500 و2200 
متمركزيــن يف مقاطعــات كونــار وننحارهــار. وينتــر هــؤالء 
املقاتلــون يف خايــا مســتقلة نســبياً تعمــل تحــت رايــة 

ــم.  التنظي

نفــذ   ،2021 يوليــو  إىل   2020 ينايــر  مــن  الفــرة  ويف 
تنظيــم داعــش 83 هجومــاً أســفر عــن مقتــل 309 أشــخاص، 
اســتهدفت هــذه الهجــات بشــكل أســايس املدنيــني وقــوات 
األمــن، مبــا يف ذلــك قــوات الناتــو والجيــش األفغــاين وقــوات 
إنفــاذ القانــون وقــوات األمــن األخــرى. كــا أن هجــوم 
داعــش يف 26 أغســطس عــى مطــار حامــد كــرزاي الــدويل، 

ــن 183 شــخصاً. ــل ع ــا ال يق ــل م ــن مقت أســفر ع

مؤشرات العداء المتبادل 
ياحــظ أن هنــاك عــدداً مــن املــؤرشات عــى وجــود عاقــات 

عدائيــة بــني الجانبــني، وهــو مــا ميكــن توضيحــه يف التــايل: 

ــم داعــش خرســان إىل  ــي: ينتمــي تنظي ــاف املذهب 1- االخت
املذهــب الســلفي املتشــدد، يف حــني تنتمــي طالبــان إىل 
ــال  ــة بالض ــش الحرك ــم داع ــا اته ــي. ولطامل ــب الحنف املذه
ــا  ــاة امل ــد وف ــة بع ــي، خاص ــاء الدين ــن النق ــراف ع واالنح
عمــر يف عــام 2013، متهمــة إياهــا بإهــال تطبيــق الريعــة 
اإلســامية، باإلضافــة إىل رفــض التنظيــم تســامح طالبــان مــع 

ــيعية.  ــات الش األقلي

ففــي أغســطس 2019، أعلــن داعــش مســؤوليته عــن 
هجــوم عــى منطقــة شــيعية، ترتــب عليــه مقتــل 91 شــخصاً. 
ــو 2020 اســتهدف مستشــفى  ــام بهجــوم آخــر يف ماي كــا ق
ــن  ــفر ع ــا أس ــيعية، م ــة ش ــه أغلبي ــة ذات ــد يف منطق للتولي

ــل 25 شــخصاً. مقت

ــان  ــش خراس ــم داع ــى تنظي ــراتيجيات: يتبن ــن االس 2- تباي
ــد  ــة ض ــات املختلف ــن الهج ــال ش ــن خ ــة م ــدة عاملي أجن
املصالــح الغربيــة مــن دون التقيــد بأفغانســتان، وذلــك عــى 
عكــس حركــة طالبــان، والتــي يقتــر نشــاطها عــى األرايض 

ــة. األفغاني

3- رفــض اتفــاق االنســحاب: اتهــم داعــش خرســان طالبــان 
بأنهــم عمــاء للواليــات املتحــدة، وذلــك عقــب توقيــع 
اتفــاق انســحاب القــوات األمريكيــة عــام 2020، حيــث اعتــر 
التنظيــم طالبــان تراجعــت عــن منــارصة القضيــة الجهاديــة، 
بــل ونظــرت إىل االتفــاق باعتبــاره “انتقــال ســلمي للســلطة 

مــن حاكــم وثنــي إىل آخــر”.

4- اســتهداف متبــادل: نفــذ داعش خرســان منذ ينايــر 2020، 
حــوايل 13 اعتــداًء أو اشــتباكاً عنيفــاً ضــد قــوات طالبــان. كــا 
ــان  ــش خراس ــم داع ــادات تنظي ــض قي ــان بع ــت طالب أعدم
املســجونني يف ســجن كابــول عقــب ســيطرتها عــى العاصمــة 
األفغانيــة كابــول، مبــن فيهــم زعيمهــا الســابق أســلم فاروقــي، 

املعــروف أيضــاً باالســم الحــريك أبــو عمــر خراســاين.

اتهامات بالتعاون الخفي
ــبكة  ــني ش ــة ب ــات قوي ــود عاق ــات بوج ــه اتهام ــت توج كان
ــوىل اآلن  ــي تت ــان، والت ــة طالب ــع حرك ــة م ــاين، املتحالف حق
وزارة الداخليــة، وداعــش خرســان، وهــو مــا ميكــن توضيحــه 

ــايل:  يف الت

ــؤولون  ــم املس ــابقة: اته ــة الس ــة األفغاني ــام الحكوم 1- اته
األفغــان خــال عامــي 2019 و2020 شــبكة حقــاين بتســهيل 
ــني عــر إمــداد داعــش بالدعــم  ــذ هجــات ضــد املدني تنفي
التقنــي، والقــدرة عــى الوصــول إىل شــبكات الجرميــة املنظمة 
ــدول يف  ــض ال ــا بع ــي أكدته ــر الت ــي التقاري ــول، وه يف كاب

األمــم املتحــدة.

ــداً  ــاً واح ــة أن هجوم ــاع األفغاني ــت وزارة الدف ــا أعلن ك
ــه  ــؤوليته عن ــم مس ــن التنظي ــام 2018 أعل ــل يف ع ــى األق ع

ــاين. ــي شــبكة حق ــل مقات ــن قب ــع م ــذ يف الواق نُّف

2- إطــاق عنــارص داعــش مــن الســجون األفغانيــة: قامــت 
ــة  ــجون األفغاني ــى الس ــيطرتها ع ــب س ــان عق ــة طالب حرك
املرتبطــون  أولئــك  أو  عنارصهــا  فقــط  ليــس  بإطــاق، 

بالقاعــدة، ولكــن كذلــك عنــارص داعــش. 

التنظيــم  ففــي حــني قامــت طالبــان بتصفيــة قائــد 
املعتقــل يف ســجن بــويل شــاريك يف العاصمــة كابــول، ومثانيــة 
مــن أتباعــه، فإنهــا أطلقــت باقــي عنــارص التنظيــم املعتقلــني. 
ووفقــاً لتقديــر املتحــدث باســم البنتاجــون، جــون كــري، يف 
ــم  ــت عنه ــن أفرج ــايل م ــإن إج ــطس 2021، ف ــر أغس أواخ
طالبــان مــن عنــارص داعــش مــن الســجون األفغانيــة يقــدر 
بــاآلالف. ويعنــي ذلــك، أن الجاعــة التــي كان حجمهــا 
ــا  ــن عنارصه ــراج ع ــل اإلف ــر، قب ــي عن ــوايل ألف ــدر بح يق
مــن الســجون، قــد اســتعادت قــوة بريــة تؤهلهــا لتوســيع 

ــايب.  ــاطها اإلره نش

3- ادعــاء طالبــان اســتهدافها مــن داعــش: أكــدت طالبــان أن 
التفجــرات اإلرهابيــة التــي نفذهــا تنظيــم داعــش يف كابــول 
ــت  ــا كان ــة له ــكرية تابع ــة عس ــت قافل ــبتمر طال يف 19 س
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تنفــذ أعــال مراقبــة تقليديــة. لكــن شــهود عيــان مــن داخــل 
العاصمــة أكــدوا أن تفجــر كابــول إمنــا اســتهدف حيــاً ســكنياً 
ــاريش بواســطة ســيارة مفخخــة، وأن  يعــرف باســم داشــت ب
معظــم الضحايــا كانــوا مــن األطفــال والنســاء، وهــو مــا يثــر 
التســاؤل حــول أســباب زعــم الحركــة بتعرضهــا لاســتهداف 

مــن التنظيــم.

فرص صعود داعش 
ــد  ــهم يف تحدي ــد تُس ــي ق ــددات الت ــن املح ــدد م ــاك ع هن
ــان  ــش خراس ــه داع ــد يلعب ــذي ق ــدور ال ــة ال ــكل وطبيع ش

مســتقباً، والتــي تتمثــل يف اآليت:

1- قــدرة واشــنطن عــى مكافحــة اإلرهــاب عــن بعــد: 
ــن  ــحاب م ــد االنس ــدن، بع ــو باي ــي، ج ــس األمري ــد الرئي أك
أفغانســتان أن الواليــات املتحــدة “طــورت قدرتهــا عــى 
ــد  ــات ض ــذ رضب ــق”، أي تنفي ــر األف ــاب ع ــة اإلره مكافح
ــة مــن قواعــد خــارج أفغانســتان. ومــع  التنظيــات اإلرهابي
ذلــك، يثــار تســاؤل رئيــي حــول مــدى قــدرة واشــنطن عــى 
ــارص عــى  ــظ بعن ــذ هــذه االســراتيجية، وهــي ال تحتف تنفي

ــتخباراتية.  ــات اس ــا معلوم ــر له األرض توف

وال شــك أن إخفــاق واشــنطن يف اســتهداف التنظيــم 
لعمليــات  والتخطيــط  االنتشــار،  عــى  يســاعده  ســوف 
إرهابيــة، خاصــة أن التنظيــم ينشــط يف التحريــض عــى 
اإلرهــاب خــارج أفغانســتان، إذ أشــار تقريــر لألمــم املتحــدة 
ــة  ــات اإلرهابي ــن العملي ــدد م ــو 2018 أن ع ــادر يف يولي ص
التــي يتــم رصدهــا ومنعهــا يف أوروبــا قــد تــم التخطيــط لهــا 

ــتان.  ــش أفغانس ــن داع م

ــان ال  ــت أن طالب ــة ثب ــش: يف حال ــان لداع ــم طالب 2- تحجي

تتمتــع بعاقــات خفيــة مــع داعــش، ومتكنــت مــن الســيطرة 
ــد تتجــه إىل  ــا ق ــة، فإنه ــل األرايض األفغاني ــة عــى كام األمني
محاربــة التنظيــم، وتوظيــف ذلــك كورقــة ضغــط عــى الــدول 
ــة ألفغانســتان، عــى  ــة لاعــراف بهــا كحكومــة رشعي الغربي

أســاس أنهــا تحــارب العــدو املشــرك لكليهــا. 

3- القــدرة عــى اســتقطاب مؤيدين جدد: إذا شــهدت طالبان 
انشــقاقات، وخرجــت مــن رحمهــا عنــارص متطرفــة وانضمــت 
للتنظيــم، فــإن ذلــك ســوف يجعــل التنظيــم أكــر قــوة، ولكن 
ــارت  ــان ص ــراً ألن طالب ــتبعداً، نظ ــيناريو مس ــذا الس ــد ه يع
منوذجــاً للتنظيــات اإلرهابيــة األخــرى الراغبــة يف الســيطرة 

عــى دول وحكمهــا. 

ــدودة،  ــة مح ــش بجاذبي ــع داع ــرى، يتمت ــة أخ ــن جه وم
ويرجــع ذلــك جزئيــاً إىل انتائهــا إىل املذهــب الســلفي 
املتشــدد، لذلــك اســتطاعت يف الســابق الســيطرة فقــط عــى 
ــار وننجارهــار يف الــرق، وهــي أماكــن تحظــى  واليتــي كون
فيهــا الســلفية املتشــددة بشــعبية غــر عاديــة، بينــا يســود 
املذهــب الحنفــي يف معظــم املناطــق بالدولــة االفغانيــة.  
ومــن ثــّم، قــد يكــون تنظيــم داعــش قــادراً عــى اســتقطاب 
بعــض مؤيــدي طالبــان األكــر تشــدداً، لكنــه ســيجد صعوبــة 

ــك. يف توســيع قاعــدة دعمــه أكــر مــن ذل

ويف الختــام، ميكــن القــول إنــه بغــض النظــر، عــن طبيعــة 
العاقــات التــي تربــط بــني طالبــان وداعــش، فإنــه يتوقــع أن 
تســتغل األوىل العمليــات اإلرهابيــة لداعــش مــن أجــل تقديم 
نفســها للمجتمــع الــدويل باعتبارهــا حكومــة مســؤولة قــادرة 
ــاذ  ــاك م ــن امت ــش م ــع داع ــتقرار، ومن ــق االس ــى تحقي ع
ــة، ليــس فقــط يف أفغانســتان،  آمــن لتنفيــذ عمليــات إرهابي

ولكــن كذلــك خارجهــا. 
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